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 مسألة: من يدخل في الخطاب

المحكوم عليه" أو بمسألة من "يدخل في "هذه المسألة تلقب عند األصوليين بمسألة 

 الخطاب".

 ؟[]يَْدُخُل فِي ِخطَاِب هللاِ تََعالَى المْؤِمنُونَ في قول المصنّف  ما المقصود بالمؤمنين

 المؤمنون من الجن واإلنس.

 ما دليل دخول الجن في الخطاب؟

ِه إِلَْيُكْم َجِميًعا  : ﴿-تبارك وتعالى  -قوله   (قُْل يَا أَيُّهَا النَّاُس إِنِّي َرُسوُل اللّـَ

نُكمْ وقوله تعالى: ﴿ نِس أَلَْم يَأْتُِكْم ُرُسٌل مِّ  [١٣٠﴾ ]األنعام:  يَا َمْعَشَر اْلِجنِّ َواإْلِ

 ؟محّل خالف بين أهل العلمهل هذه المسألة 

هذا أمر مجمٌع عليه ال خالف فيه، معلوٌم ضرورةً من الدين، ألن الخطابات التي 

 الجن واإلنس. إلىفي القرءان وجهها  -تبارك وتعالى  -وجهها هللا 

 في الخطاب؟ هل هناك استثناء في مسألة من يدخل

اِهي -النائم  استثنى من المؤمنين هؤالء: بِي -السَّ  .المجنونُ  -الصَّ

 ؟َغيُر َداِخليَن[بقوله ]المصنّف ماذا أراد 

 غير ُمكلَّفين.يعني بها  -على حّد تعبير األصوليين- َغيُر َداِخليَن[]قوله هنا 

 ؟ بالِخطَابِ ما مراده 

 مراده األمر والنهي في الوحيين.

 

 من هو الساهي؟

 .الّساهي عند طائفة من أهل العلم هو الناسي

َِددا   اع  لَدَ ددالَْ اُلُوُ م  ُددو َ  ، َواُلَوُ  ُددو ُ  ،يَددُدُلُ  ي ددط ل  ْلددْ طو ِ ط، َوال َوالُكفلدداُر ُمَاددانُْوَ  ب فددُرو    َوَمددا ي يَددُدُل  يددط اَ ُمددر  ال َدداَّ ُه َوالسلددا
ددددد و  ي ب ددددد    ،  َوب َودددددا ي لَْ ُسددددد ُ   -الشلدددددَراَّ ع  دددددَو ام  ُِ َكاَيدددددِة َ دددددن  الُكَفدددددار :  -َو ددددد   نل َقُول ددددد   لَدَ دددددالَْ ع  َْ دددددن الُو  .{.}قَدددددالُوا لددددده لَدددددُي م 
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 البعض؟الفرق بين الساهي والناسي عند ا م

 .الناسي هو الذي إذا ذكرته تذكر، والساهي إذا ذكرته لم يتذكر 

 من الخطاب؟ النّاسي ما المقصود بخروج

، فهم ال يُوقعون عليه اإلثم في حال سهوه، كمن يسهو أنه غير مكلٍف حال سهوهِ  أي

 في الصالة وغيرها من أفعال العبادات.

 الخطاب؟ من النّاسي خروج أدلة  اذكري بعض

  286البقرة:  َربَّنَا الَ تَُؤاِخْذنَا إِْن نَِسْينَا أَْو أَْخطَأْنَا(قوله تعالى: )

تِي اْلَخطَأ، َوالنِّسيَان، َوَما استُْكِرهُوا َعلَيهِ قوله صلى هللا عليه وسلم: )) (( ُوِضَع َعن أُمَّ

ه، وهذا الحديث رواه ابن ماجة من حديث ابن عبّاس وهو حديث حسن على أقّل أحوال

 .-عليهم رحمة هللا  -وقد صّححه العالّمة األلباني وحّسنه العالّمة الوادعي 

 

 وهل يفّرق بين المميز وغير المميّز؟ من هو الصبي؟

لم يفرق هنا بين أن يكون مميًزا أو غير لغ سن التكليف، وبهو الذي لم يالصبّي 

وهذا مذهب جماهير أهل العلم  ،في عدم الدخول في الخطاب مميز، فال فرق بينهما

 .أن الصبَي ليس مكلفًا

 خروجه من الخطاب؟ دليلا م

قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم:  ،حديث عائشة رضي هللا عنها قالت

 وعن يحتلِمَ  حتَّى الغالمِ  وعن يستيقظَ  حتَّى النَّائمِ  عن ثالثةٍ  عن القلمُ  ُرفِع))

 حسن أخرجه أحمد وأبو داوود والنسائي وغيرهم((. حديث يفيقَ  حتَّى المجنونِ 

 ؟"دلت األدلّة على أّن الصبّي أخّف في هذا البابماذا نعني بقولنا "

، ذا عملها من أجل أن يتدّرب عليهاتصّح منه العبادات إوتُقبل منه  معنى ذلك أنه

 أنّه ُمخاطَب، أو أنّه ُمكلَّف، أو أنّه يدخل في الخطاب. اهليس معنو

 

 ؟ذا أّداهاى قبول العبادة من الصبي إالدليل علا م

ُمُروا أَبنَاَءُكْم بِالصالَِة َوهُْم أَْبنَاُء َسْبٍع َواِْضِربُوهُْم قوله  صلى هللا عليه وسلم  : )) -

وهذا عند الترمذي من حديث  ((َعلَيهَا وهم أبناُء َعْشٍر َوفَِرقُوا بَْينَهُْم فِي اْلَمَضاِجعِ 

 وغيره.عبد هللا بن عمرو 

وكذلك ما جاء في صحيح مسلم، لما رفعت امرأة إلى النّبي صلى هللا عليه وسلم  -

 ((.أَْجر َولَكَ  نََعمْ  فَقَاَل: حّج؟ َذاهِ ألصبيّا فقالت: ))
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الَة َوالّسالم مّر َوَكاَن َمَعه وكذلك ما جاء في الصحيحين من )) - أنّه َعلَيه الصَّ

((؛ ا ِمْن فِيِه َوقَاَل :ِكْخ ِكْخ أََما تَْعلَُم أنّا اَل نَأَْكُل الّصدقةَ اْلَحْسن فَأََخَذ تَْمَرة فَأََخَرَجهَ 

 وفي هذا دليل على أنّه يُمنع من المحّرمات الظاهرة.

 

 من هو المجنون؟

هو الذي ذهب عقله، فإنه ال يُكلف وليس ُمخاطبًا بالشرع ألنه خرج عن مناط 

 الخطاب وهو العقل.

 دخل المجنون في الخطاب؟ يال  متى 

 إذا كان جنونه مْطبِقًا فإنّه ال يُكلَّف مطلقًا -

 حال جنونه ُمخاطَب غيرفإنّه  -بمعنى أنّه يذهب ويأتي-إذا كان جنونه مناِوبًا  -

 .فقط(ُمخاطَب حال إفاقته )

 

 ؟حال اإلطباق في الخطاب المجنون الدليل على عدم دخولا م 

قالت: قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم: حديث عائشة رضي هللا عنها 

وعن  يحتلِمَ  حتَّى الغالمِ  يستيقظَ وعن حتَّى النَّائمِ  عن ثالثةٍ  عن القلمُ  ُرفِع))

((. وهذا الحديث حديث حسن أخرجه أحمد وأبو داوود والنسائي يفيقَ  حتَّى المجنونِ 

 وغيرهم.

 

 عائشة؟ من يلحق بالمجنون والّصبّي على ما جاء من حديث

 حتى يستيقظ النائم

يستيقَظ  حتَّى النَّائمِ  عن ثالثةٍ  عن القلمُ  ُرفِع))  قوله صلى هللا عليه وسلمالّدليل: 

((. حديث عائشة رضي هللا عنها، يفيقَ  حتَّى وعن المجنونِ  يحتلِمَ  حتَّى الغالمِ  وعن

 وهو حديث حسن أخرجه أحمد وأبو داوود والنسائي وغيرهم.

(( وهذا عند مسلم من  تفريطٌ  النومِ  فِي لَيسوكذلك قوله صلى هللا عليه وسلم: )) 

 حديث قتادة.

  

 ؟في الخطاب أم ال الكفار انعقد اإلجماع على دخول هل

في مواطن وأجمعوا في  -رحمهم هللا تعالى  -اختلف فيها أهل العلم هذه المسألة 

 .مواطن.

 

 جماعهم؟إعلى ماذا وقع 

يعني  ]َوبَِما اَل تصّح إال بِِه َوهَُو اإلسالم[: -رحمه هللا  -أجمعوا على قول المصنّف  -

 .كونهم ُمخاَطبون باإلسالم وامتثال أوامر هللا تعالى

 (إتالفه تم ما ضمان من العباد بحقوق) ما يتعلّق قع به األحكام الوضعيّة تفيما  -
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 .ما يتعلّق بالحدود -

 

 ؟ن باإلسالم واإليمان يُمخاطَب كونهمما أدلتهم على 

  لّة كثيرة:دلّت عليه أد

ِه إِلَْيُكْم َجِميًعا﴿كقوله تعالى:  -  ﴾.قُْل يَا أَيُّهَا النَّاُس إِنِّي َرُسوُل اللّـَ

والذي نفُس محمٍد وقد جاء في صحيح مسلم عنه عليه الصالة والسالم أنّه قال: )) -

، ثم يموُت ولم يُْؤِمْن بالذي نصراني   وال يهودي   األمةِ  هذه ِمنأحٌد  بي يَْسَمعُ  البيده، 

 ((..النارِ أصحاِب  ِمنكان  إالأُْرِسْلُت به، 

 

 أين محل اختالفهم إذا في هذه المسألة؟

متعلّقات حّق هللا تعالى، هل هو هذه المسألة، في في محّل خالف أهل العلم انحصر 

 ُمخاطَب بها أي بالفروع أو بالعمليّات؟

 ماذا كان اختيار المصنف؟

هو الراجح وهو هو أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، والذي اختاره المصنِّف 

 الذي تنصره األدلّة. 

 (* قَالُوا لَْم نَُك ِمَن اْلُمَصلِّينَ  َما َسلََكُكْم فِي َسقَرَ ﴿ومنها قوله تعالى:  -

ِ اْلَعِظيِم * َواَل يَُحضُّ َعلَى َطَعاِم إِنَّهُ َكاَن اَل  ﴿ :-تبارك وتعالى  –ولقوله  - يُْؤِمُن بِاَّللَّ

  ﴾اْلِمْسِكينِ 

َماِل هََذا اْلِكتَاِب ال يَُغاِدُر َصِغيَرةً َوال َكبِيَرةً إاِل  ﴿ :-تبارك وتعالى  –وكذلك قوله  -

 (أَْحَصاهَا

 

 ؟من المذاهب  قال بهذا القولالذي من 

 المالكيّة: -

 :–رحمه هللا  –اختُلف في مذهب مالك 

رحمه  –قال ابن العربي  .مهور المالكية على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعةج -

 (ال خالف في مذهب مالك أن الكفار مخاطبون  : )-هللا 

 .بأنهم ليسوا مخاطبين ومنهم ابن خويزم منداد منهموهناك من قال -

 .(منهموالمصنف ) الكفار مخاطبون بفروع الشريعة: الشافعية  -

 .قال به بعض الحنفية  -

به جماعة من الحنابلة فهو رواية في مذهب اإلمام أحمد ذكرها ابن اللَّحام في قال  -

 ."القواعد والفوائد األصولية"، والفُتوحي صاحب " المختصر "
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 شيخنا العالمة شيخ وهو الذي اختاره  .( هو الصواب: )قال العالمة ابن العثيمين

 .شيخنا العالمة بن َعقيلشيخ  وكذاابن غديان عليه رحمه هللا  

 

 

 

 

 

 ؟لشيء نهي عن بضدهاهل األمر بمسألة: 

 :بعد ذلك –رحمه هللا تعالى  –قال 

ِه [] واألَْمُر بالشَّْيِء نَْهٌي َعْن  ِه َوالنَّْهُي أَْمٌر بِضدِّ  ِضدِّ

 ؟مباحث المتكلمين. كيف ذلكإلى راجعة  هذه المسألة

 فإنهم. ونحوه النفسي بالكالم يتعلق وما المتكلمين مباحث إلى راجعة المسألة هذه

  عنه والنهي الضدّ  انتفاء األمر لوازم من أن و بالضد األمر يستلزم النّهي بأن يقولون

 .أصالة -أضداده جميع عن بل -

 ؟المسألة ما الصواب في

 )أي أّن النهي .النهي عن الشيء أمر بضده من جهة اللُّزوم ال من جهة األصالة

 (يستلزم األمر بالضد واألمر يستلزم النهي عن الضد وليس منه أصالة.

 ؟القول انتصر لهذامن 

شيخ اإلسالم ابن و انتصر له جماعة من المحققين منهم: العالمة ابن العربي المالكي

 .العالمة الشنقيطيوتيمية، وتلميذه ابن القيم والحافظ ابن حجر 

 

 نضرب أمثلة على ما يلي لمزيد التّأصيل:

  :إذا كان له أكثر من ضد يستلزم النهي عن جميع أضاده األمر بالشيء -1

 هذا له أكثر من ضد، فاألمر بالصالة قائًما يستلزم النهي عن جميع  :صل قائًما

 وهذا استفدناه .، ونهٌي عن االضطجاعهذا نهٌي عن الجلوس في الصالة :األضداد

 صل قائمامن صفة 

 طيب. حرام ألنّه غير ما هو كل أكل عن النهي يستلزم الطيبات من باألكل األمر 

  :له ضٌد واحد يستلزم النهي عن ضدهإذا كان  -2

   ال يمكن امتثال السكون إال بترك التلبس  إذْ  هذا أمٌر بإيجاد السكون :ن  اسك

متحرك ال وساكن  )عندنا فقط لسكون إال الحركةل بالحركة، ألنه ليس عندنا ضدُّ 

تحرك معناه ال " والعكس بالعكس "اسكن معناه ال تتحرك": نالإذا قف، (واسطة

د   َواَ ُمدددددددددددددددددددددددددددُر ب الشلدددددددددددددددددددددددددددُط   لَدُ دددددددددددددددددددددددددددط  َ دددددددددددددددددددددددددددنُ  دددددددددددددددددددددددددددد  د ، َوال دلُ دددددددددددددددددددددددددددُط َ ُمدددددددددددددددددددددددددددر  ب    دددددددددددددددددددددددددددد   . ض 
ُُ َ  َددددددددددْ  ، َويَددددددددددُد ددددددددددَو ُ ولَددددددددددُ  َ  َددددددددددْ سددددددددددْ     اُلُوُ ددددددددددو   ُِ ددددددددددُن  ددددددددددط  َ ُ دددددددددد ُ وِددددددددددو اُسددددددددددت ُدَ اُ  التدلددددددددددُرن  ب دددددددددداُلَقُوُ  م ول  .َيَسددددددددددا   اُلَوُ   

يدددددددددددددددددُد، َ ُو  بَاَعدددددددددددددددددُة، َ ُو التَدُ د  َُِة اَ ُمدددددددددددددددددر  َواُلُودددددددددددددددددَراُ  ب َ دددددددددددددددددا ام  ددددددددددددددددد   َ  . التلُسدددددددددددددددددو يَُة، َ ُو التلُكدددددددددددددددددو ينَولَدددددددددددددددددر ُ  
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ل مدلول اسكن إال إذا ترك التلبس بضده وهو ثّ متن، حينئٍذ ال يمكن أن "تسكن

التحرك، إذاً األمر بالشيء نقول: يستلزم من جهة اللزوم النهي عند ضده. إذا كان 

 له ضد واحد كقوله: اسكن فإنه يستلزم النهي عن الحركة.

 األمر بالمعروف نهي عن ضّده 
 :األمر يستلزم النهي عن الضد وليس منه أصالة -3

 لما قال صل قائما استفدنا منه لزاما النهي عن الصالة جالسا أو  :صل قائًما

مما تستلزمه هذه بل  صل قائما من األمر األصلي ذلك لم نستفدومضطجعا، 

 الصفة الواردة في األمر.

 يالنه

ْن هَو ُدونَهُ  :-رحمه هللا  –قال  ِه وهَو استدعاُء التْرِك بالقوِل ِممَّ ] َوالنَّْهُي أَْمٌر بِضدِّ

 على سبيِل الُوجوِب [

 بماذا عرف المصنف النهي؟

ْن هَو ُدونَهُ على سبيِل الُوجوبِ   .هَو استدعاُء التْرِك بالقوِل ِممَّ

 ؟مع بيان محترزاتهاشرحي التعريف 

  من الطلب :استدعاءُ 

 وخرج به الواجب  ضد الفعل :التْركِ 

  يخرج به استدعاء الفعل استدعاء الترك

 ، كما قد تقدم معنا في باب الوجوب...والفعل به اإلشارة والكتابة: خرج بِاْلقَْولِ  

ْن هَو ُدونَهُ   .الترك لبَ طَ  نْ اآلمر أو مَ ممن هو دون ي أ  ِممَّ

 هنا يخرج به المكروه عند المصنف. على سبيِل الُوجوِب:

 هل المكروه منهي عنه؟ 

 .  وهو قول الجمهورمن أقوال أهل العلم والراجح هذا هو الصحيح 

 ؟المنهي عنه )يقتضي الفساد( فساد  هل يقتضي النهي مسألة: 

 :-رحمه هللا–قال

 المْنهيِّ عنه[ فََساد َعلَى ]ويَُدل 

 ؟المنهي عنه فسادَ هل يقتضي النهي 
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 .هذه المسألة من المسائل الكبرى التي نازع فيها المتأخرون

  ،ومذهب -رضي هللا عنهم وأرضاهم–فتاوى الصحابة وما دلت عليه النصوص ،

وقد تكلم عليها شيخ اإلسالم أبو  ،أن النهي يقتضي الفساد هوجماهير أهل العلم 

بكالم عظيم في غاية األهمية، حتى قال كما -رحمه هللا تعالى –العباس ابن تيمية 

وأصل المسألة أن النهي يدل على أن المنهي في "مجموع فتاوى ابن القاسم": ) 

عنه فاسد، أو فساده راجح على صالحه، وال يشرع التزام الفساد ممن يشرع له 

 (.دفعه 

 ولهم على ذلك أدلة.يخالفون في هذا المذاهب األربعة أتباعبعض واألحناف و ، 

 ته، صف ذاته أو من أهل العلم من يقول بأن النهي إذا رجع إلى شرط الشيء، أو

على ما  -رحمه هللا تعالى  -ولهذا قال العالمة ابن سعدي  فإنه يقتضي الفساد.

 تقدم:

 وإن أتى التحريم في نفس العمل*** أو شرطه فذو فســاد وخلل

 يقتضي الفساد فيما يتعلق بحقوق  النهي عن الشيء من أهل العلم من قال بأن

 الرب، وحصره في باب العبادات.

 النهي يقتضي الفساد؟كون الجمهور على  بماذا استدلّ 

: ))من أحدَث في أْمرنَا هذا ما ليَس منه فهو َرد  (( بقوله صلى هللا عليه وسلم وااستدل

وكذلك باللفظ اآلخر وهو قوله عليه الصالة والسالم: ))من َعِمَل َعَماًل لَيَس َعلَيِه 

.))  أْمُرنَا فهو َرد 

 ؟، ما هوفي هذا الموضع مثاال -تعالى رحمهم هللا  -يذكر العلماء 

 .الصالة في الثوب الحرير، وعلى األرض المغصوبة 

 لصالة الجمعةالثاني البيع بعد النّداء عن  النّهي: 

ففي مذهب اإلمام مالك مع قولهم بأّن النّهي يقتضي الفساد، ثالثة أقوال محكية في 

أّما البيع "المدّونة"، ومنها ما قاله الرجراجي في شرحه على "المدّونة": )  شروح

بعد النداء فال خالف في المذهب أنّه يُمنع ابتداًء، فإن وقع هل يمضي أو يرد؟ 

 فالمذهب على ثالثة أقوال: 

أنّه يمضي بالعقد وال يرد، فات أم ال، وهي رواية ابن وهب وعلي بن زياد  :أحدها

 عن مالك، ويستغفر هللا تعالى.

يُفسخ مع القيام، ويمضي مع الفوات، وهي رواية ابن القاسم عن مالك في  :والثاني

 "المدونة"، وعليه أكثر األصحاب.
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يع في ذلك الوقت فتفسخ تلك التفصيل بين أن يكون من قوم اعتادوا الب :الثالث

م تكن لهم عادة يزجروا عن ذلك ولم يفسخ، وهو قول عبد الملك لالبياعات كلها، وإ

 (في "ثمانية أبي زيد"؛ سبب الخالف النهي هل يدل على فساد المنهي عنه أم ال؟ 

 

 ماذا ينظر في تطبيق هذه المسألة؟ إلى

 :بد أن ننظر ال

 كل مسألة بعينها.في   -1

هل أبطلوا هذه العبادة أم لم يبطلوها،  -رحمهم هللا تعالى  -في كالم أهل العلم  -2

هل أبطلوا هذه المعاملة أم لم يبطلوها، ألّن الخالف واقع في كثير من المسائل التي و

 .-رحمهم هللا تعالى-يتداولها أهل العلم 

 

 الفساد والبطالن؟هناك ترادف بين هل 

عند جماهير أهل العلم، خالفًا للحنفية وللحنابلة في بعض  الفساد والبطالن مترادفان

 الصور.

 

 صيغ األمر ودالالتهاتتمة:  
 

 

]َوتَِرُد ِصيَغةُ األَمِر َوالمَراُد بها اإلبَاَحةَ أو التَّهِديَد أو التَّسويةَ أو  قال رحمه هللا 

 التَّكوين[

 

 المصنف هنا؟ ما هو المبحث الذي تطّرق له

افعل لتفعل اسم  *** أربع ألفاظ بها األمر دري :داللة صيغة األمرهذا المبحث في 

 فعل مصدر

 

 الى كم صيغة أوصلها بعضهم؟

تدل عليه هذه الصيغ، ما  صيغة األمر جاءت في النّصوص في مواضع كثيرة على

 وأوصلها بعضهم إلى خمسة عشر طريقا. 

  

 ؟دالالتلاذكري بعض هذه ا

 [٣١ ]األعراف: ﴾ُكلُوا واْشَربُوا: كقوله تعالى:﴿ اإلباحة -

 [ ٤٠﴾]فصلت:  اْعَملُوا َما ِشْئتُمْ : كقوله تعالى: ﴿ التّهديد -

 [ ١٦ ﴾]الطور:فَاْصبُِروا أَْو اَل تَْصبُِرواكقوله تعالى: ﴿ التسوية -
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 [٦٥ ﴾]البقرة: َدةً َخاِسئِينَ  ُكونُوا قِرَ كقوله تعالى: ﴿ ]أو التَّكِوين[ قال:وكذلك  -

 ءاتوا الزكاة...، أقيموا الصالة: كما مر معنا: ترد للوجوبكذلك  -

 [٣٣ ﴾]النور: ا فََكاتِبُوهُْم إِْن َعلِْمتُْم فِيِهْم َخْيرً : ﴿للنَّدبترد  -

 [،٢٨٢: ﴾]البقرة َجالُِكمْ  رِّ َواْستَْشِهُدوا َشِهيَدْيِن ِمن : كما في قوله: ﴿لإلرشاد ترد -

ا يَلِيكَ : كما في قوله صلى هللا عليه وسلم: ))للتّأديبترد  -  ((ُكْل ممَّ

ا رَ : كما في قوله تعالى: ﴿ لالمتنان ترد - هُ  فَُكلُوا ِممَّ  [١١٤النحل:  ﴾] َزقَُكُم اللّـَ

 [٤٦الحجر:  ﴾] اْدُخلُوهَا بَِساَلٍم آِمنِينَ : كما في قوله تعالى: ﴿ لإلكرامترد  -

    [٣٠ إبراهيم:﴾]قُْل تََمتَُّعوا﴿ كما في قوله تعالى : لإلنذارترد  -

وممكن أن نجعلها  [٥٠ اإلسراء:﴾]ةً  ُكونُوا ِحَجارَ ﴿ كما في قوله تعالى  :للتعجيزترد  -

 مع التكوين.

الحجرات: ﴾] ٤٩يُم  اْلَكرِ ُذْق إِنََّك أَنَت اْلَعِزيُز ﴿ كما في قوله تعالى : اإلهانةكذلك  -

٤٩] 

 [١٥١ األعراف: ﴾]لِي َوأِلَِخي  اْغفِرْ كقوله تعالى ﴿ :للدعاءوترد  -

  : كما في قول امرؤ القيسللتمنّيوترد  -

 اإلْصبَاُح منَِك بِأَْمثَــلِ أالَ أَيُّهَا اللَّْيُل الطَِّوْيُل أالَ اْنَجلِــي *** بُِصْبٍح َوَما 

  

http://tanzil.net/#2:65
http://tanzil.net/#2:65
http://tanzil.net/#44:49
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 العام والخاص

 

 

 

 

  بماذا عرف المصنف العام وما شاهده من المتن؟

َوأما اْلَعام فَهَُو: فهو َما َعم َشْيئَْيِن فََصاِعًدا، من قَْولك: "عممت زيًدا وعمًرا  :قال

 .بالعطاء"، و"عممت َجِميع النَّاس بالعطاء

 ؟اتفق األصوليّون على هذا التعريفهل 

 .-إلى يومنا هذا يزيد على بعٍض في هذا التعريف ال بل إن بعضهم

  :وهذا  (،اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له)عرفه أبو الُحسين البصري بقوله

 .التعريف اختاره ابن السَّمعاني، وأبو الخطاب، والرازي

 ( :بحسب وضع واحدوأضاف فيه الرازي قيًدا ،) اللفظ المستغرق لجميع ما(

 .وتبعه البيضاوي يصلح له بحسب وضع واحد(،

 ( بكي أيًضا بعد متابعته له قيًدا آخر )اللفظ  (،من غير حصروأضاف السُّ

تبعه و ،المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد من غير حصر(

ركشي  .الزَّ

  :اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح  (،)ُدفعةواستحسنه الشَّوكاني وأضاف فيه قيًدا(

وتابعهم جميًعا العالمة األمير  ،له بحسب وضع واحد دفعة من غير حصر (

)اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح قوله: الشنقيطي حتى وصل فيه إلى التعريف ب

 .له بحسب وضٍع واحٍد دفعة بال حصر(

  لذي يهمنا معرفته من هذه التعاريف في هذا الباب؟ا ما

 المعنى اللغوي للعام  فهم .1

 معرفة صيغ العام. .2

 :المعنى اللغوّي للعام: 1مسألةال

 ؟العامما هو 

َْا  داِ م ُن قولي: ) َ َوُوُت زَُيِدا َوَ ُودِرا ب الَ َِدا    وَ َوُودُت َ و  دَع ال لداس  ب الَ َِدا  َ، َو َُلَفا:َدُ : ايُسدُه  ،َوَ ملا اُلَ ا و: يَدُ َو َما َ هل شُ ئَدُ ن  َي
َ َودُة َن )َمدُنَ ي د َوُن يَدُ ق دُ ،  ، َواُلَ ُودع  اُلُوَ درلُف ب ودا، َواَ ُسدَوا  اُلُوْدُ َ ي دط َو)َمداَ ي  َودا ي يَدُ ق دُ ، َو)َ  ُّ الواعد اُلُوَ ّرُف ب ا َلف  َوالد   

ََا   َوَ،ُ در د ، َو)يَ يدط ال لك دَرات   َ اُلَ و  ع، َو) َُيَنَ ي د ، َو)َمداَ ي دط ايُسدت ُفَ ا   َواُلَ د َلَمدا   ، َو)َمتَدَْ ي دط ال ط ي د  َ ُ د رَ ) َي  يَ ل دوُ قَ ط اُلَوَكدا  
   .َار  الدل 

 
 
. 
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َشْيئَْيِن فََصاِعدا، من قَْولك: "عممت زيًدا ]َما َعم . قال المصنّف: العام هو الشامل

 وعمًرا بالعطاء[.

  ؟الشمولأراد بماذا 

  .شموالً عاماً ليس محصوراً أراد به إن يكون 

  :يعني

هذا ليس بعام ألنه دل على أكثر من  / رجالن/ عشرون رجال:زيد مثال: لناـ إذا ق

 .واحد لكن مع الحصر

 الناس، فهذا عام ألنه دل على أكثر من واحد بال حصر ناـ إذا قل

 العام: )صيغ( ألفاظ: 2 مسألةال

، وقد نظم منها طائفة موم من أهم ما يجب العناية به في هذا المبحثمعرفة ِصيَغ الع

 في قوله:  -رحمه هللا تعالى–العالمة ابن السعدي 

 ـمِ ـــــــــــــــــفِي الَجْمــِع َواإِلْفــراِد َكاْلَعــلِي َو)أَْل( تُفِيــُد اْلُكـلَّ فـِي اْلُعـُمــوِم*** 

ْفــِي *** تُْعِطـي اْلُعمُ  ِكـراُت فـِي ِسـيَـاِق النّـَ  وَم أَْو ِسيـاِق النَّْهــيِ ــَوالنّـَ

 َكـذاَك )َمـْن( َو)َمـا( تُفيـداِن َمَعـا *** ُكـلَّ اْلُعمـوِم يَـا أَُخــيَّ فَاْسَمـَعــا

ْشــَد مـا يُـض  .افُ ــــــــــــــــَوِمْثـلُـهُ المـُْفـَرُد إِْذ يُـضــاُف *** فَاْفـهَـْم هُـِديـَت الرُّ

 ؟المصنف من ألفاظ العمومذكر لفظا كم 

  [َوأَْلفَاظه أربعة]حيث قال رحمه هللا  ر أربعة ألفاظذك

 ما هي الصيغة األولى؟

مااِلْسم اْلَواِحد اْلُمَعّرف  -1 " ـالمفرد الذي دخلت عليه "الْ  أي :بِاأْللف َوالالَّ

فة المستغِرقة لجميع أفراده أي  ، فخرجت بذلك "ال" العهدية والجنسيةالمعرِّ

 .أال تكون لبيان الحقيقة أو للعهد

  ؟لعمومتفيد االتي ل اعالمة ما هي 

بالسكون أمر  «كلْ »ال الساكنة ألن )بالالم المشددة « كلّ »ن يحل محلها عالمتها أ

  (باألكل.

 ؟هات أمثلة



 معهد علوم التأصيل [شرح متن الورقات لشيخنا مصطفى مبرم حفظه هللا]

 

 .كل كافر في النار :الكافر في النار

 المؤمن أخ المؤمن: كل مؤمن هو أخ للمؤمن

نَساَن لَفِي ُخْسٍر ﴿  العموم باالستثناءواستَدلَّْينا على هذا : كل انسان في خسر. ﴾إِنَّ اإْلِ

الَِحاتِ إاِلَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا ألنه لما قال:﴿   ﴾ الصَّ

نَساَن ُخلَِق هَلُوًعاإِ ﴿   ﴾نَّ اإْلِ

الُِحونَ ﴿ ْكِر أَنَّ اأْلَْرَض يَِرثُهَا ِعبَاِدَي الصَّ بُوِر ِمن بَْعِد الذِّ  (َولَقَْد َكتَْبنَا فِي الزَّ

 ؟لثانيةما هي الصيغة ا

ف بالالم[    ]الجمع المعرَّ

 ؟هات أمثلة

َواْلُمْسلَِماِت َواْلُمْؤِمنِيَن َواْلُمْؤِمنَاِت َواْلقَانِتِيَن َواْلقَانِتَاِت إِنَّ اْلُمْسلِِميَن ﴿ :قوله تعالى

ابَِراِت... ابِِريَن َوالصَّ اِدقَاِت َوالصَّ اِدقِيَن َوالصَّ   ﴾َوالصَّ

 وأل تفيد الكل في العموم *** في الجمع واإلفراد كالعليم

  ؟لثالثةما هي الصيغة ا

 ]واألَسَماُء المبهََمة[

 خمسة أَمثلة هي:هنا ذكر المؤلف وقد 

 ؟ للعاقل وغيره.«أَي  »ـ  3ـ ما لغير العاقل.  2ـ من للعاقل.  1

 وهذه الثالثة تكون شرطية أَو استفهامية أَو موصولة.

 ـ متى للزمان. 5ـ أَين للمكان.  4

 وهذان االسمان يأتيان للشرط أَو االستفهام.

  هنا؟ باإلبهام ما المراد

  مفتقرة إلى شيء يوضحها، يعني مفتقرة إلى غيرها ليتم معناها. أيالمبهمة 

 ؟األسماء المبهمة اذكري أنواع 

كل مبهم من األَسماء فهو عام كأَسماء الشرط وأَسماء االستفهام، واألَسماء 

 عموًما ثالثة أنواع:واألسماء المبهمة  الموصولة.
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 .األسماء الموصولة 

 .أسماء االستفهام 

 فكل اسم للشرط والجزاء، فهو للعموم، فجميع أسماء الشرط : أسماء الشرط

الشرطية فليست للعموم؛ ألن « إِن»أَما  للعموم مثل: َمْن وما وأَّي ومهما وغيرها.

 ليس لها معنى فهي حرف والحرف ال يتمُّ معناه إال بغيره.« إن»

واالستفهام أَنها ال تدل ومعنى اإِلبهام في أَسماء الشرط  قال الشيخ ابن عثيمين:  "

 ".على معين، وفي األَسماء الموصولة افقتارها إلى صلة تعين المراد

 

 ؟الموصولةهات مثاال فيما يخص األسماء 

 مثل "الذين" وما يقوم مقاُمها كـ "ما": األسماء الموصولة:

ِه كقوله تعالى:﴿ وا َعن َسبِيِل اللّـَ ِه )، ﴾َوالَِّذيَن يُْؤتُوَن َما آتَوا﴿ ،﴾الَِّذيَن َكفَُروا َوَصدُّ َولِلّـَ

َماَواِت َواأْلَْرِض َطْوًعا َوَكْرهًا َماَواتِ ﴿ ،﴾يَْسُجُد َمن فِي السَّ ِه َما فِي السَّ "من"  فإن ﴾َولِلّـَ

 الموصوالت. هنا أيًضا من و "ما"

  هات مثاال فيما يخص أسماء الشرط؟

 :الشرطية "من"مثاله 

ٍة َخْيًرا يََرهُ قوله سبحانه:﴿ ك   ﴾َمن يَْعَمْل ُسوًءا يُْجَز بِهِ ﴿،﴾فََمن يَْعَمْل ِمْثقَاَل َذرَّ

 َكـذاَك )َمـْن( َو)َمـا( تُفيـداِن َمَعـا *** ُكـلَّ اْلُعمـوِم يَـا أَُخــيَّ فَاْسَمـَعــا

 هات مثاال فيما يخص أسماء االستفهام؟

َذا اْلَوْعُد إِن ُكنتُْم ﴿ ، ﴾تَْذهَبُونَ فَأَْيَن "من" االستفهامية كقوله تعالى: ﴿  ـٰ َويَقُولُوَن َمتَٰى هَ

 ﴾َصاِدقِينَ 

 َكـذاَك )َمـْن( َو)َمـا( تُفيـداِن َمَعـا *** ُكـلَّ اْلُعمـوِم يَـا أَُخــيَّ فَاْسَمـَعــا

تكون « ( من») لفظ قال الشيخ ابن عثيمين في شرحه على نظم الورقات:  فائدة:

 صالحة للعاقل ولغير العاقل« ( أَيّ »لغير العاقل، ) ولفظ « ( ما» للعاقل، ) ولفظ

لغير العاقل، هذا بناًء على الغالب، لكن إذا تأملت « ما»للعاقل و« َمنْ »فقولنا: إنَّ 

للعاقل إاِلَّ لِسبب، وال « ما»وجدت أَنه ال بد من نكتة للخروج عن األَصل، فال تأتي 

فأَسماء الشرط مثل: }}َمْن يَْعَمْل ُسوًءا يُْجَز  وهللا أعلم. لغير العاقل إاِلَّ لسبب« َمنْ »



 معهد علوم التأصيل [شرح متن الورقات لشيخنا مصطفى مبرم حفظه هللا]

 

ُ{{ ]البقرة: 123بِِه{{ ]النساء:  [ . هذه للعاقل و}}َوَما تَْفَعلُوا ِمْن َخْيٍر يَْعلَْمهُ هللاَّ

 .[110اُء اْلُحْسنَى{{ ]اإلسراء: [ وهذه لغير العاقل و}}أَيًّا َما تَْدُعوا فَلَهُ األَْسمَ 197

 نا للعالم وليست للعاقل؛ ألن هللا موصوف بالعلم وال يوصف بالعقل.وأي ه

 ؟لرابعةما هي الصيغة ا

 .لفظ ال في النكرات

 فكل نكرة دخلها النفي فهي للعموم، ولهذا قال العلماء: النكرة بعد النفي للعموم

 هات مثاال عن ذلك؟

 .ال أَحد في المسجد. فكل نكرة في سياق النفي فهي للعموم

 


